
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSHEZ 

 

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA 

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Indítsuk be Magyarországot Alapítvány által 
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a „Női Vezetőképző Program” elnevezésű 
rendezvénysorozatának szervezéséhez kapcsolódóan. 

Az Indítsuk be Magyarországot Alapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) a rendezvények lebonyolítása 
során a rendezvényekre regisztrálók és az azokon részt vevők személyes adatait kezeli. 

 

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

 

Név: Indítsuk be Magyarországot Alapítvány 

Székhely: 1053 Budapest, Múzeum krt. 13 I/2 

E-mail cím: kuratorium@inditsukbe.hu 

weboldal: www.inditsukbe.hu 

 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

 

3.1. A rendezvényszervezéshez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezelhetjük: 

név, 
e-mail cím, 
önéletrajzban szereplő személyes adatok. 
 

3.2. A jelen tájékoztató 4.1. 3. pontja szerinti adatkezeléshez a következő személyes adatait kezeljük: 

név, 

e-mail cím. 

 

3.3. A 4.1.4 pont szerinti Ajánló személy esetében a következő személyes adatait kezeljük: 

 név 

 alapszervezet 

 e-mail cím 

 



3.4 A 4.1.4. pont szerinti érintettnek, akinek személyes adatait harmadik személyektől szereztük a 
következő személyes adatait kezeljük: 

 név 

 e-mail cím 

3.5. A szóbeli kiválasztási folyamatban résztvevők esetében az alábbi személyes adatokat kezeljük: 

 név 

 képmás 

3.6. A jelen tájékoztató 4.1.6. pontja szerinti adatkezeléshez a következő személyes adatait kezeljük: 

név 

telefonszám 

e-mail cím 

lakcím 

politikai szervezeten belüli pozíció (ha van) 

 

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy 
változás történne, kérem haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőségen. 

 

  

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA 

 

4.1.1. Rendezvényszervezés 

Adatkezelés célja: Az adatkezelésre az Adatkezelő azon jogos 
érdeke alapján kerül, hogy a rendezvényre 
jelentkezők valamint a rendezvényen 
résztvevők személyazonosságát ellenőrizze, 
a rendezvénnyel kapcsolatban, illetve 
esetleges változások esetén tájékoztatást 
nyújtson.  Adatkezelő az Ön által 
rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz 
kötötten, kizárólag adott rendezvény 
megvalósítására használja. 
 
Adatkezelő a neki megadott személyes 
adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 
valódiságáért kizárólag az azt megadó 
személy felel. Ön az e-mail címének 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Önéletrajzban szereplő személyes adatokra vonatkozó adatkezelés 

 

Adatkezelés célja A rendezvényre történő online jelentkezés 
során feltöltött önéletrajzban szereplő 
személyes adatok kezelésének célja a 
rendezvényen való részvevők kiválasztása. 
 
Az adatkezelésre az érintett hozzájárulása 
alapján kerül sor. Adatkezelő a neki megadott 
személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott 
adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó 
személy felel. Az önéletrajzban semmilyen 
személyes adat megadása nem kötelező, 
hanem az érintett belátása szerint, önkéntes 
alapon történik. 
 
Az önéletrajzban szereplő személyes adatokat 
az Adatkezelő kizárólag a kiválasztási folyamat 
során, annak érdekében használja fel. 
 

Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. 
cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett 
önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulást 
bármikor visszavonhatja a 
kuratorium@inditsukbe.hu e-mail címre küldött 
e-mailben. 
 

megadásakor egyben felelősséget vállal 
azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag 
Ön vesz igénybe szolgáltatást. E 
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott 
e-mail címen történt belépésekkel összefüggő 
mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint 
azon érintettet terheli, aki az e-mail címet 
regisztrálta. 
 

Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 
6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az 
adatkezelő jogos érdeke. 
 

Adatkezelés időtartama Az Ön által megadott személyes adatok a 
rendezvénysorozat lezárását követően 
törlésre kerülnek. 



Adatkezelés időtartama Az Ön által az önéletrajzban megadott 
személyes adatok a rendezvénysorozat 
lezárását követően törlésre kerülnek. 
 
Amennyiben Ön nem kerül kiválasztásra a 
rendezvényen való részvételre, az önéletrajza 
megőrzésre kerül a rendezvénysorozat végéig, 
az esetleges pótjelentkezők kiválasztása 
érdekében. 

 

4.1.3. Hírlevél hasonló jellegű rendezvényekről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Ajánlás során történő adatkezelés 

 

Adatkezelés jogalapja Amennyiben az érintett személyes adatait (név, 
email cím) az Adatkezelő harmadik személyektől 
ajánlás útján szerezte, úgy az adatkezelés 
jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi 
Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az 
adatkezelő jogos érdeke. 
 
Az ajánló személy személyes adatai (név, pozíció, 
e-mail cím) esetén az adatkezelés jogalapja az 

Adatkezelés célja: A rendezvényre történő online regisztráció 
során Önnek lehetősége van arra, hogy 
önkéntes alapon értesítést kérjen Adatkezelő 
hasonló témájú rendezvényeiről. Az értesítés 
e-mailes formában történik, az Ön által 
megadott elérhetőségen. Ezt a rendezvényre 
történő regisztráció során teheti meg, és így 
az ehhez kapcsolódó adatkezelésre az Ön 
önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló 
nyilatkozata alapján kerül sor. Az Adatkezelő 
az Ön nevét és email címét kezeli. 
 

Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 
6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az 
érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a 
hozzájárulást bármikor visszavonhatja a 
kuratorium@inditsukbe.hu e-mail címre 
küldött e-mailben. 
 

Adatkezelés időtartama Az Ön által megadott személyes adatokat a 
hozzájárulása visszavonásáig tároljuk. 



Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. 
cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelő 
jogos érdeke a kapcsolattartáshoz, a megadott 
személyes adatok pontosításához, 
helyesbítéséhez. Ajánlást csak a Momentum 
Mozgalom alapszervezeteinek vezetői 
küldhetnek, ezért szükséges az alapszervezet 
megnevezése, amelynek az érintett a vezetője. 
 

 Amennyiben az érintett kéri, az ajánlás útján 
harmadik személytől gyűjtött személyes adatai 
törlésre kerülnek. Az érintett a személyes adatai 
törlését a kuratorium@inditsukbe.hu e-mail címre 
küldött e-mailben kérheti. Ebben az esetben a 
személyes adatok haladéktalanul eltávolításra 
kerülnek az Adatkezelő rendszeréből és nem 
történik további adatkezelés. 

 

4.1.5. A szóbeli kiválasztási folyamat során kezelt adatok 

Adatkezelés célja A szóbeli elbeszélgetés során a jelentkezőkről 
képfelvétel készül, melynek célja, hogy a 
programban részvételt nyerő jelentkezők nevét, 
fényképét és pályázati programját az Adatkezelő 
az általa üzemeltetett honlapon (inditsukbe.hu), 
valamint közösségi média felületein (Facebook, 
Twitter) megjelenítse. 
 

Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a részvevő 
hozzájárulása. 
 
Amennyiben Ön nem kerül kiválasztásra a 
rendezvényen való részvételre, személyes adatai 
a szóbeli kiválasztástól számított egy évig, vagy a 
hozzájárulás visszavonásáig megőrzésre 
kerülnek az esetleges pótjelentkezők kiválasztása 
érdekében. 
 
Egyéb esetben a személyes adatokat az 
Adatkezelő a szóbeli elbeszélgetéstől számított 
egy évig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig 
tárolja. 

  
Amennyiben az érintett kéri, az e célból gyűjtött 
személyes adatai törlésre kerülnek. Az érintett a 
személyes adatai törlését a 
kuratorium@inditsukbe.hu e-mail címre küldött 
üzenetben kérheti. Ebben az esetben a 
személyes adatok haladéktalanul eltávolításra 



kerülnek az Adatkezelő rendszeréből és nem 
történik további adatkezelés. 

 

4.1.6. A program elvégzését követő adatkezelés (alumni adatkezelés) 

 

Adatkezelés célja A „Női Vezetőképző Program” elnevezésű 
rendezvénysorozat teljesítését követően a 
résztvevőkkel történő további kapcsolattartás, 
illetve politikai pályájuk utólagos nyomon 
követése. 
 

Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános 
Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. 
Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a 
kuratorium@inditsukbe.hu e-mail címre küldött e-
mailben. 
 

Adatkezelés időtartama Az Ön által megadott személyes adatokat a 
hozzájárulása visszavonásáig tároljuk. 

 

5. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS 

 

5.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai, jogosultak 
megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. 
Amennyiben a rendezvény esetében, szervezési okokból, harmadik szereplőnek történő adattovábbítás 
történik, arról Önt az Adatkezelő külön tájékoztatja. 

5.2. Ön a rendezvényre való regisztrálás során a Google által nyújtott Google Űrlapok elnevezésű 
szolgáltatás online felületén keresztül adja meg személyes adatait. Ebben az esetben a Google 
adatfeldolgozónak minősül. A Google adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a 
technikai háttérszolgáltatása. 

A Google Adatvédelmi Irányelvek című dokumentuma a következő linken érhető el: 
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/; a címe pedig: Gordon House Barrow Street Dublin 4, 
Írország, további információ pedig itt érhető el: https://www.google.com/intl/hu/contact/. 

 

A 4.1.5. pontban leírt adatkezelés során, az érintett neve és képmása megjelenítésre kerülhet az 
Adatkezelő ezen közösségi oldalain: Facebook, Twitter. A közösségi oldalak ebben az esetben 
adatfeldolgozónak minősülnek. 

A Facebook adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation 



A Twitter adatvédelmi irányelvei az alábbi linken elérhetőek: https://twitter.com/en/privacy  

 

6. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

6.1. Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés körülményeiről. 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb 
jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a kuratorium@inditsukbe.hu e-mail címre küldött 
nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de 
maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a 
nyilatkozatban, a Tájékoztatóban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. 

6.2. Kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az adatkezeléshez kapcsolódó 
információkhoz és biztosítjuk az adathordozhatósághoz való jog érvényesítését. 

6.3. Kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük. 

6.4. Kérésére azon személyes adatait, amelyek megőrzésére nincs jogszabály által előírt 
kötelezettségünk, töröljük. 

6.5. Amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján alapul (hozzájárulás), az érintett 
jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a 
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

6.6. Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését 
korlátozzuk. 

6.7 Az érintett jogosult arra, hogy a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontján alapuló adatkezelés esetén a saját 
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az 
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, 
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

7. HATÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA 

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.. 

Honlap: http://www.naih.hu 

  

Az érintetteket megilleti a bírósághoz fordulás joga is. A panaszával kapcsolatban eljárni illetékes bíróság: 

Fővárosi Törvényszék 

Postacím: 1055 Budapest, Markó utca 27. 



Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató, az Adatkezelő Általános Adatkezelési Tájékoztatójával együtt 
tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, amelyet jelen 
tájékoztatóval egyidejűleg az Adatkezelő az Ön részére megismerhetővé tesz. 

Jelen adatkezelési tájékoztató valamint az Általános Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő 
www.inditsukbe.hu honlapján folyamatosan elérhető. 

 

Hatályos: 2021. március 25-től 

  


